
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 10/2561 1 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2.    นายพิเชฐ   บัญญัติ            รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3.    นายสมฤกษ์                     จึงสมาน              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 12 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  13 
5. นายยุทธนา  บางม่วง  (แทน)ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 15 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16 
8. นางสาวภัทรวีย์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
12. นางหรรษา  ไทยศร ี          (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 26 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 
30.  นายสุรัคเมธ                    มหาศิริมงคล          ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 39 
 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นายประสาท               ตราดธารทิพย์    ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ     2 
2.นางเดือนถนอม            พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
3. นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
4.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
5.นายสุธน           วงษ์ชีรี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
                             ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
6.นางสุดธิดา  หมีทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
     (เคมี) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
7. นางวิชชุดา   จริยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
     (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
8.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 
9. นายอาชวินทร ์           โรจนวิวัฒน์           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
 18 
ผู้เข้าร่วมประชุม  19 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 20 
    ส านักงานเลขานุการกรม 21 
2.นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 22 
         ส านักงานเลขานุการกรม 23 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 24 

   ส านักงานเลขานุการกรม   25 
4.นางสุกัญญา           ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 26 
    ส านักงานเลขานุการกรม   27 
5.นางหรรษา                          ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 28 
    ส านักเลขานุการกรม 29 
6.นายมาลายุทธ           คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 30 
    ส านักงานเลขานุการกรม 31 
7.นางสาวสุจิตรา                      คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 32 

                                    ส านักเลขานุการกรม 33 
8.นางสาวมนทิรา           รัชตะสมบูรณ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 34 

   กองแผนงานและวิชาการ 35 
9. นางสาวลัดดาวัลย์            วงค์ชาชม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 36 
    กองแผนงานและวิชาการ 37 

 38 
       39 
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คณะเลขานุการ  1 
1.นางสาวสมถวิล          สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ 5 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
5.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
 12 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 13 
วาระพิเศษ  การน าเสนอผลงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน 14 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 15 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบาย 16 
-Standard & Quality เป็น DNA ของคนกรมวิทย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ต้องต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง17 
มูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ  18 
-เน้นการท างานเป็น “Team Work” ทั้งภายในกรม ภายนอกกรม และเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกกระทรวง19 
สาธารณสุข  20 
-เพ่ิม Impact และ Outcome เพ่ือสร้าง Value chain ให้กับกรมเป็นส่วนส าคัญเพ่ือพัฒนาประเทศและส่ง21 
ประโยชน์ถึงประชาชน 22 
-จุดเน้นของกรม คือ Precision Medicine : การแพทย์แม่นย า เนื่องจากเป็นทิศทางของโลก รวมถึงเทคโนโลยี23 
ใหม่ๆ เช่น Stem Cell /Biopharma โดยจะติดตามเรื่องเป็นระยะในการประชุมกรม 24 
-จุดเน้นของกรมในเรื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอ่ืนเลียนแบบไม่ได้ ให้ต่อยอดในสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ทั้งในด้าน25 
ยา เวชส าอาง เป็นต้น 26 
-เร่งรัดการจัดท าแผนปี 63 ภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ชาติ และจะติดตามงาน27 
ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3  28 
-วางแผนการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ครบทั้ง 15 ศูนย์  29 
-วางพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Health care IT/Cyber security) เชื่อมโยงงานสารสนเทศ/พัสดุ การเงิน 30 
ระหว่างส่วนกลางกับส านักและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 31 
รับผิดชอบ 32 
-ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานของกรม ในช่วง 6 เดือนต่อไปนี้ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน 33 
รับผิดชอบ 34 
-วางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและป้องกัน35 
โรค ในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รับผิดชอบ 36 
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-มอบหมายแต่ละหน่วยงานท า Year plan/Business Plan (แผนประมาณรายรับ รายจ่าย เพื่อให้แสดงสภาพการณ์1 
ที่แท้จริง ทั้งเงินงบประมาณและเงินบ ารุง) รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของผู้ตรวจแต่ละเขตเพ่ือให้การท างานราบรื่น 2 
-ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ไม่ให้ทรุดโทรม 3 
 4 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9/2561 เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2561      5 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ6 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 7 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 8 
 9 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  10 
  11 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 12 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 13 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  14 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 งบประมาณที่15 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท ได้รับเงินประจ างวด 1,478,299,013.52 บาท  16 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 28 กันยายน 2561 เป็นเงินจ านวน 17 
1,413,371,184.13 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน 18 
จ านวน 1,481,359,965.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมาย19 
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 96 ของงบประมาณ  20 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ21 
อยู่ในอันดับ 6 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 95.34    22 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  มีรายรับ23 
ทั้งสิ้น 407,653,362.06 บาท  มีรายจ่ายทั้งสิ้น 343,288,124.27 บาท  คงเหลือทั้งสิ้น 499,488,853.71 บาท 24 
รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 81,789,093.00 บาท  25 
 26 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้หน่วยงานส่งแผนเงินบ ารุงปี  2562 ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 27 
2562 เพ่ือขออนุมัติแผนการใช้เงินบ ารุงทั้งปี โดยในสิ้นปีงบประมาณ 2562 เงินบ ารุงไม่ควรต่ ากว่า 500 ล้านบาท28 
และไม่ควรเหลือมากเกินไปซึ่งจะน ามาพัฒนาสนับสนุน บุคลากร นโยบายระยะสั้น และเหตุฉุกเฉิน 29 
  ส าหรับลูกหนี้คงค้าง มอบส านักงานเลขานุการกรม บริหารจัดการเพ่ือให้หนี้เหลือน้อยที่สุด และควร30 
จัดการหนี้ก่อนปี 2559 ให้หมด 31 
 32 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  33 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  34 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  35 
หนังสือ สงป.ด่วนที่สุดที่ นร 0702/ว103 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 36 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภ  ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1  38 
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2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหน  ้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 2  1 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11  2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11  3 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65.11  4 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 88.00  5 
งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2562 6 
หมวดงบประมาณ (งบลงทุน) รวมทั้งสิ้น 479.0287 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 
ครุภัณฑ์ จ านวน 353.2378 ล้านบาท 8 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม 63.9039 ล้านบาท)  9 
รายการผูกพันเดิม 39.0864 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 24.8275 ล้านบาท  10 
จ านวนครุภัณฑ์ส่วนกลาง (แยกตามหน่วยงาน ) 11 

 12 
จ านวนครุภัณฑ์ ศวก. (แยกตามหน่วยงาน) 13 

 14 
        15 
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จ านวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แยกตามหน่วยงาน) 1 

 2 
สรุปผลการติดตามงบลงทุนงวดที่ 1 3 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 จ านวน 208.0392 ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง 187.0679 ล้านบาท (ร้อยละ 89.92)  4 
ลงนามแล้ว 2.3010 ล้านบาท  5 
 6 

ฝ่ายพัสดุได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.ม.11 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 7 
2561 โดยฝ่ายคลังจะติดตามการเบิกจ่ายทุก 30 วัน8 



 1 
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1 



มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เป็นเรื่องที่ส าคัญเนื่องจากรัฐบาลจะตาม1 
งบลงทุนในที่ประชุมทุกครั้ง โดยระดับกรมจะติดตามทุกเดือน  2 

 หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณี ใกล้สิ้นสุดระยะเวลายืนราคา ที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ3 
เงินงวด ให้แจ้งผู้รับจ้างท าหนังสือยืนยันราคาอีกครั้ง โดยให้ยึดหลักการ ยื่นระยะเวลาให้ยาว แต่ส่งของให้เร็ว 4 
 5 
 4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    6 
            รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) รายงานตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 7 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2562  8 
-จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ  ผู้จัดการคุณภาพ (QM) และ9 
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 10 
-จัดท านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 11 
-จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 12 
-ทบทวน โครงสร้างการบริหารระบบคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
-น าวาระการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(Management Review) เข้าที่ประชุมกรมทุกเดือน 14 
 15 

 16 
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน Surveillance ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. 17 
-หน่วยรับตรวจประเมิน (ส่วนกลาง ) คณะเลขานุการQMR (ผน./กพร./สล./ศทส.) สถาบันชีววัตถุ และส านักรังสีและ18 
เครื่องมือแพทย์  19 
-หน่วยร ับตรวจประเมิน(ส่วนภ  มิภาค) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ / 10 อุบลราชธานีและ 12/1 ตรัง 20 
-ขอให้ทุกหน่วยงาน (รวมถึงหน่วยที่ไม่ได้รับการตรวจประเมิน ) เตรียมความพร้อม โดยจะใช้ช่องทาง Line : ISO & 21 
PMQA กรมวิทย์ฯ ในการติดต่อสื่อสาร 22 
 23 
 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่องต่อไป 24 
 25 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 26 
  5.1 อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์  27 

ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว รายงานการจัดท าร่างประกาศ (ใหม่) ในราชกิจจานุเบกษา อัตราค่าบ ารุง 28 
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การตรวจวิเคราะห์และบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 1 
ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ 2 

เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการเก็บค่าบริการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น 3 
ในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่า4 

บ ารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ” เพ่ือ 5 
1. จัดท าเกณฑ์การคิดค านวณค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเดียวกันและครอบคลุมปัจจัยต้นทุนอย่าง6 
ครบถ้วน  7 
2. พิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความ8 
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  9 
การคิดค านวณค่าบริการตรวจวิเคราะห์แบบใหม่ 10 
ต้นทุนทั้งหมด (Total cost) = ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) + ต้นทุนโดยอ้อม (Indirect cost)  11 
ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดท่ีใช้โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์  12 
ต้นทุนโดยอ้อม (Indirect cost) = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดท่ีใช้ร่วมกันกับบริการหรือการตรวจวิเคราะห์อื่นด้วย  13 
1. ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) 14 
โดยทั่วไปประกอบด้วย ต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการนั้นๆ 15 
-ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (Material cost) ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอื่นๆ 16 
-ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Capital cost)  17 
-อ่ืนๆ ได้แก่ ค่าสอบเทียบเครื่องมือ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบริหารจัดการ  18 
2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) ให้คิดเป็น 30% ของ Direct cost แทน  19 
-ค่าวัสดุที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ 20 
-ค่าจ้างบุคลากร ค่าสวัสดิการ (ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งด้านบริหาร ด้านห้องปฏิบัติการ และด้านอ านวย21 
ความสะดวกต่างๆ) 22 
-ค่าสาธารณูปโภค  23 
-ค่าเสื่อมราคาอาคาร/สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ ที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจวิเคราะห์อื่น 24 
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ = Total cost + 25 % ของ Total cost (ต้นทุนการพัฒนาหน  วยงาน)  25 
-การคิดค านวณตามแนวทางใหม่นี้ จะท าให้อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สูงขึ้น เฉลี่ย 56 % ต่อมาได้มีประเด็นว่า 26 
ควรคิดต้นทุนค่าแรงที่แท้จริงด้วยหรือไม่ จากการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูลค่าแรงบุคลากรที่ให้บริการตรวจ27 
วิเคราะห์ทุกราย ได้เป็นค่าเฉลี่ย 91 บาท/ชม. พบว่า หากคิดต้นทุนค่าแรง จะท าให้อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์28 
สูงขึ้น เฉลี่ย 154 %  29 

จึงได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการย่อย พิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ30 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (รองอธิบดีนายสมฤกษ์ จึงสมาน) ประธาน31 
คณะกรรมการ (นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว) และเลขานุการคณะกรรมการฯ (ผู้อ านวยการกองแผนงานและ32 
วิชาการ) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพ่ือพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์เมื่อคิดต้นทุนค่าแรง/ไม่คิดต้นทุน33 
ค่าแรง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ไม่ควรคิดต้นทุนค่าแรง  จึงจะขอให้หน่วยงานใช้แนวทางในการคิดอัตราค่าบ ารุง34 
การตรวจวิเคราะห์โดยไม่คิดต้นทุนค่าแรงตามท่ีเคยแจ้งแนวทางไปแล้ว เพ่ือจัดท าร่างประกาศราชกิจจานุเบกษาใหม่ 35 
และพิจารณาอัตราท่ีค านวณได้ตามแนวทางเพ่ิมเติม ดังนี้ 36 
1. กรณีเม่ือค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้ใช้อัตราที่เคยประกาศไว้เดิม 37 
2. กรณีเมื่อค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าบริการของหน่วยงานอ่ืน/เอกชน ที่38 
เป็นบริการอย่างเดียวกันให้ปรับให้เท่ากับของหน่วยงานอื่น  39 
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3. กรณีเมื่อค านวณแล้ว มีอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์สูงกว่าหน่วยงานอ่ืน/เอกชน ขอให้ใช้อัตราใหม่ตามที่1 
ค านวณได ้2 
 3 
  มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยประธานมอบหมายให้ทบทวน4 
เพ่ิมเติมในรายละเอียด ดังนี้ 5 
1.ทบทวนการใช้กฎหมายรองรับในการออกประกาศฉบับนี้ รวมถึงผู้มีอ านาจลงนาม มอบหมายนิติกรรับผิดชอบ 6 
2.เนื้อหาที่จ าเป็นเพิ่มเติม เช่น ข้อเสนอแนะเรื่องราคาที่สมควรจากผู้บริหารหน่วยงาน 7 
3.บันทึกข้อมูลอ้างอิงในการคิดต้นทุนโดยตรงและต้นทุนโดยอ้อม  8 
4.สื่อสารให้กระทรวงรับทราบ โดยการน าเข้าท่ีประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 9 
5.มอบหมายนิติกรตรวจสอบข้อกฎหมายว่าผู้ใดมีอ านาจในการอนุมัติกรณีขออนุเคราะห์ค่าตรวจบริการ 10 
    โดยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนฯต่อไป  11 
 12 
 5.2 การจัดตั้ง DMSc PT Center 13 
      รองอธิบดีฯนายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอแนวทางการจัดตั้ง DMSc PT Center ตามเอกสาร14 
ประกอบการประชุม ดังนี้ 15 
แผนงาน DMSc PT Center 16 
ระยะสั้น 17 
-DMSc PT One stop service  (รับสมัครสมาชิก สมาชิกลงผล on line รายงานผลให้สมาชิกทาง on line) 18 
-PTP ที่ยังไม่ได้รับการรับรองให้ได้การรับรอง ISO/IEC 17043  19 
-ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ขยายบริการ PT 20 
-ก าหนดแนวทางการเปิด/ปิด PT 21 
-R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่ 22 
-ส่งเสริมองค์ความรู้ PT 23 
-ระยะเวลา พ.ศ. 2562-2563 24 
ระยะกลาง 25 
-PTP ทั้งหมดใช้ระบบกลาง One stop service 26 
- PTP ได้การรับรอง ISO/IEC 17043 ครบทุกรายการใหม่ และรักษาระบบ 27 
-ทบทวนความต้องการผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 28 
-ขยายบริการ PT 29 
- R&D: จัดหาวัตถุทดสอบด้วยวิธีใหม่ 30 
-ระยะเวลา พ.ศ. 2564-2566 31 
 32 
  มติที่ประชุม  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยประธานมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการใน33 
รายละเอียด และน าข้อมูลเสนอในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป โดยมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน 34 
เป็นผู้ก ากับดูแล 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  1 
  6.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  2 
ภาครัฐ (ITA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 

 รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 4 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี5 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 6 
การประเมิน ITA ปี 2561ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
กรอบการ ประเมิน 8 
1) ดัชนีความโปร่งใส  9 
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด  10 
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  11 
4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  12 
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 13 
เครื่องมือที่ใช้ ประเมิน 14 
1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence–Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) 15 
2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)  16 
3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment:EIT) 17 
ผลการประเมิน ITA ปี 2561ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
ผลการประเมินแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน ได้คะแนนร้อยละ 79.57 19 
ผลการประเมินแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกได้คะแนนร้อยละ 84.79 20 
ผลการประเมินแบบหลักฐาน เชิงประจักษ์ได้คะแนนร้อยละ 100 21 
ดัชนี  22 
1.ความโปร่งใส 94.17 2.  23 
2.ความพร้อมรับผิด 88.10 3. 24 
3. ความปลอดจากการทุจริต 94.21 4.  25 
4.วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 86.51. 26 
5.คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 81.75 27 
โอกาสในการพัฒนา 28 
ส่วนที่เป็นความคิดเห็นของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (Internal) 29 
1.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ได้คะแนน ร้อยละ 78.76 30 

ควรมีการสื่อสารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสื่อสารในเว็บไซต์และ สื่อ31 
ต่างๆ ของกรม ฯ เพ่ิมมากขึ้น และผู้บริหารของหน่วยงานควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์ สุจริต 32 

2. การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนจาก ร้อยละ 77.65 33 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ 34 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกรมรับทราบอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 35 

3. การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน ได้คะแนนจาก ร้อยละ 70.8 36 
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-บุคลากรยังขาดการรับรู้ระบบการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน1 
และระยะเวลาในการด าเนินการลงโทษทางวินัยให้ทราบอย่างทั่วถึง 2 
- บุคลากรยังมีความเห็นว่า หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีความเป็นอิสระ และยังไม่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็น3 
ประโยชน์ จึงควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร และส ารวจความเห็นว่าบุคลากรต้องการรับ การ4 
สนับสนุนค าแนะน า ในเรื่องใดบ้าง 5 
4. คุณธรรมในการบริหารงาน ได้คะแนนร้อยละ 74.08 6 
-ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม/งาน หรือตามความสามารถ  7 
- การประเมินเพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง ควรแจ้งเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบอย่างทั่วถึง 8 
- การเบิกเงินเกินจริงหรือเป็นเท็จ เช่น ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (O.T) ค่าเดินทาง ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบ การ9 
ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย ตามท่ีเป็นจริง 10 

ส่วนที่เป็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 11 

1.การมีส่วนร่วม ได้คะแนนร้อยละ 77.12 (คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/ หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ร้อยละ 100) 12 

- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่หลากหลายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อ13 
สร้างความเข้าใจ/ ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถนาข้อมูล มาปรับปรุงและ14 
พัฒนาการด าเนินงานให้ตรงตามความต้องการของ ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15 

2. การจัดการเรื่องร้องเรียน ได้คะแนนร้อยละ 67.02 (เป็นส่วนที่ได้คะแนนจากผู้รับบริการน้อยที่สุด) 16 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนการจัดการ เรื่องร้องเรียน โดยอาจจัดท าแผ่นป้ายไว17 
นิล ติดตั้ง ณ จุดบริการของแต่ละ หน่วยงาน เป็นต้น 18 
 19 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้าง20 
ความเข้าใจและน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงานให้ตรงตามความต้องการได้มากยิ่งขึ้น 21 
 22 
  6.2 การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านแผนผลิตภัณฑ์สุขภาพ                                           23 
                    ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 24 
การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านแผนผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2562 25 
ประเด็นการหารือ 26 

1.การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง 27 

   1.1 ในปี 2562 ให้จัดท าในรูปแบบแผนงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนร่วมกัน 3 28 
ครั้งในปี 2561 จ านวนตัวอย่างตามแผน จ านวน 9,815 ตัวอย่าง 29 
 30 
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     1.3 อย.ท าหนังสือแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดถึงจ านวนตัวอย่างที่ อย. จะสนับสนุนงบประมาณค่าตรวจ2 
วิเคราะห์ให้ สสจ. ด าเนินการ ภายใต้แผนเก็บตัวอย่างเท่านั้น  หากนอกเหนือจากแผนให้ สสจ. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย3 
เอง เพ่ือป้องกันใบแจ้งหนี้ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา 4 
     1.4 อย.ด าเนินการเร่งรัดการจัดท าแผนเก็บตัวอย่างฯ ให้แล้วเสร็จพร้อมโอนเงินภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 5 
2. การบริหารงบประมาณ ปี 2562 6 
     2.1 อย. จัดสรรงบเบิกแทนกันให้กรมวิทย์ ในวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท และกรมจะเร่งจัดสรรลงสู่ศูนย์วิทย์7 
ก่อนในงวดที่ 1  8 
     2.2 การเก็บตัวอย่างกรณีพิเศษ/ฉุกเฉิน ถ้าเกินจากแผน (9,815 ตัวอย่าง) ขอให้พิจารณายอดช าระเป็นกรณีๆ 9 
ไป โดยหารือแนวทางอีกครั้ง  10 
     2.3 หากมีการแจ้งหนี้ของ อย. ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้แจ้งหนี้มาที่กรม (กองแผนงาน) เพ่ือ11 
ประสานในภาพระดับกรม  12 
3. การจัดการข้อมูล 13 
     3.1 ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างกรมวิทย์ฯ และ อย. ทั้งจากแผนเก็บตัวอย่างฯ และ14 
จากที่กรมมีการเฝ้าระวัง โดยเสนอให้เริ่มจากระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทย์ with you ซึ่งต้องมีระบบการ15 
ก ากับติดตามและประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกัน 16 
     3.2 หากมีการตรวจพบผลการวิเคราะห์พบสารอันตรายที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ (เทียบกับสารมาตรฐาน) ขอให้17 
มีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าระหว่างหน่วยงาน และแถลงข่าวร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน 18 
     3.3 ขอให้กรมวิทย์ฯ ส่งข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ desoxy-D2PM ที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือรวบรวม19 
ให้กองควบคุมวัตถุเสพติดพิจารณายกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1  20 
 21 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามประเด็นหารือดังกล่าว และรองอธิบดีฯ 22 
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน แจ้งว่า จากการหารือระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือไม่ควรมีหนี้ค้างระหว่าง23 
กรมวิทย์กับ อย.ในปี 2562 24 

 25 
       6.3 ความก้าวหน้าโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการทดสอบความช านาญ26 
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 
                     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ น าเสนอความก้าวหน้าจัดท าโปรแกรมการ28 
บริหารจัดการ DMSc PT กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  29 
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-กรมฯ มีหน่วยให้บริการ PT จ านวน 15 แห่ง ส่วนกลาง  7 แห่ง  ส่วนภูมิภาค 8 แห่งด าเนินการ แยกเป็นแต่ละ1 
หน่วย มีทั้งระบบ Hard Copy และระบบ Online 2 
แผนด าเนินการในปี 2562 3 
-ติดตั้ง โปรแกรม พร้อมฝึกอบรมระบบ  ให้กับหน่วย PT Provider  4 
-หน่วยงาน จ านวน 15 แห่ง สื่อสารกับ ลูกค้า 5 
-ภายใน 6 เดือน น่าจะสามารถ ด าเนินการได้ครบทุกหน่วย 6 
-ประเมินผลการด าเนินการ และปรับปรุง 7 
-วางแผนการออกแบบ Phase 2 และ Phase 3 8 
 9 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 
ประสานความร่วมมือเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล/เครือข่ายของหน่วยงานเข้าด้วยกันในภาพรวมของกรม 11 
 12 
 6.4 ผลการตรวจสอบภายในภาพรวมปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-13 
2561) 14 
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 15 
ผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 
ตารางแสดงสรุปผลจากการสุ่มตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 

ล าดับที่ รายการ ข้อตรวจพบ คิดเป็น % 

1   การเงินและบัญชี 39 47.56 
2   เงินทดรองราชการ 2 2.44 
3   ยานพาหนะ 1 1.22 
4   การบริหารพัสดุ  8 9.76 
5   การจัดซื้อจัดจ้าง 22 26.83 
6   ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 0 0.00 
7   การควบคุมภายใน 10 12.20 

รวม 82 100 
กราฟแสดงสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 

 19 
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สาเหตุ 1 
-บุคลากรขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะบุคลากรรายใหม่ บางรายขาดความระมัดระวังในการสอบทานขั้นตอนที่มีจุด2 
เสี่ยงส าคัญ 3 
- กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง 4 
- การจัดวางระบบควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม  5 
- ปัญหาบางอย่างยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาลูกหนี้ค้างนาน  เงินโอนไม่ทราบชื่อ  6 
ผู้ฝาก เป็นต้น 7 
ผลกระทบ 8 
-การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางท่ีก าหนด  ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน  บาง9 
ขั้นตอนมีความล่าช้า หรือมีความเสี่ยงที่อาจถูกร้องเรียนได้ 10 
- บางข้อตรวจพบอาจส่งผลให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ หรือมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินรายได้   11 
- ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินของกรมและรายงานการเงินของแผ่นดิน 12 
- ส่งผลให้หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงทั้งด้าน OFC 13 
 ข้อเสนอแนะ 14 
-ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 15 
-การจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติควรมีการระบุจุดเสี่ยงส าคัญและการควบคุม  โดยให้มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ16 
และระมัดระวัง 17 
-การจัดวางระบบควบคุมควรวิเคราะห์หาสาเหตุแท้จริงของปัญหา  เพ่ือจัดวางระบบควบคุมให้เหมาะสม  หรืออาจ18 
ใช้ งบประมาณในการแก้ไขร่วมด้วย 19 
-การจัดการปัญหาบางอย่างอาจจ าเป็นต้องหารือร่วมกันทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรม 20 
ตารางแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบภายในเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561 21 

 22 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลข้อตรวจพบภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 23 
โดยในปี 60 และปี 61 เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 59 ร้อยละ 4.55 และร้อยละ 24.24 ตามล าดับ 24 
 25 
 26 
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กราฟแสดงข้อมูลผลการตรวจสอบภายใน เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561) 1 

 2 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  ข้อตรวจพบในภาพรวมที่มีจ านวนสูงกว่าด้านอ่ืน  คือ ด้านการเงินและบัญชี  โดยในปี 61 3 
สูงขึ้นกว่าปี 59 และปี 60  รองลงมา คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่สูงขึ้นในปี 59 4 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 5 
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรให้ความส าคัญกับการจัดวางระบบควบคุมด้านการเงินและบัญชีเป็น6 
ล าดับแรก  แต่ยังคงให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วย 7 
-การพัฒนาบุคลากรยังคงมีความจ าเป็น ควรจัดให้มีการพัฒนา/อบรมให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชั ดเจนอย่าง8 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สรก.ต้องด าเนินการในปี 2562 เช่น พรบ. วินัย9 
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ กค.ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ10 
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประกาศ กค. เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 11 
-การจัดท าคู่มือ/แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานควรระบุจุดเสี่ยงส าคัญ และวิธีการควบคุมแล้วสื่อสารให้12 
ผู้เกี่ยวข้องทราบและระมัดระวังร่วมกัน 13 
-การก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง เห็ นควรปฏิบัติตามแนวทางที่14 
กรมบัญชีกลางก าหนด ในหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 15 
-การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรน าผลการตรวจสอบและประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.)     16 
และรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของกรมฯ มาพิจารณาร่วมด้วย 17 
-รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ) 18 
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 19 
หัวข้อ “กฎระเบียบข้อบังคับ ➔ รายงานประจ าปี ➔ รายงานประจ าปี 2561” 20 
 21 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้  22 
-มอบหมายส านักงานเลขานุการกรมและฝ่ายพัสดุ ทบทวนวิธีปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนตุลาคม 2561 23 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 24 
-มอบหมายกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งเวียนรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญผู้เกี่ยวข้อง25 
เพ่ือประชุมหารือข้อผิดพลาดที่ส าคัญและเกิดขึ้นเป็นประจ า เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 26 
 27 
 28 
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  6.5 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 1 
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 2 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3 
แนวทางก าหนดตัวชี้วัด Performance Agreement: PA 2562 4 
1. ถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 5 
2. เป็นภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ของกรม/นโยบายผู้บริหาร 6 
3. เป็นตัวชี้วัดที่มี Impact สูง/ได้รับงบประมาณสูง 7 
PA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8 
1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการ เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (สวส.+ ศวก.) 9 
2. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรม ชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค (สชพ.) 10 
3. ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ GREEN &   11 
    CLEAN Hospital  (สคอ. + ศวก.) 12 
4. จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ ที่พัฒนาต่อยอด (สววพ. + ผน.) 13 
5. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก     14 
    (สยวส. + ชว.) 15 
ความเชื่อมโยง PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 
PA ปลัดกระทรวง   17 
Service RDU = การพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายเพ่ือการเฝ้า ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 18 
Servie TB = การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรค 19 
PA อธิบดี ผู้ตรวจ 20 
PP&P = ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการ ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ GREEN &   21 
            CLEAN Hospital 22 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี 23 
Governance นวัตกรรม = จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 24 
Service Biopharmaceutical = การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือ25 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 26 
Small Success PA - DMSc 2562 27 
1. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ต้านจุลชีพ 28 
3 เดือน  29 
1. แผนปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพห้องปฏิบัติการของ รพ.เครือข่าย ปี 2561 และ แผนได้รับอนุมัติจากอธิบดี  30 
2. แผนพัฒนา case finding based surveillance ตาม แนวทาง WHO ส าหรับ รพ.ที่ เป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง ปี 2561 31 
6 เดือน 32 
 1. รายงานการซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่าย ศวก.ในการด าเนินการโครงการ 33 
 2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการของรพ. เครือข่ายและศวก. 34 
9 เดือน  35 
1. รายงาน Antibiogram ระดับเขตราย 6 เดือน (ศวก.) และระดับประเทศ (สวส.) รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร 36 
2. รายงานผลการสุ่มตรวจคุณภาพ Antibiogram (ปี 2561) ร้อยละ 50 ของ รพ.ที่ส่ง Antibiogram ต่อกระทรวง37 
สาธารณสุขและร้อยละ 30 ของ Antibiogram ที่สุ่มตรวจมีความถูกต้อง (ไม่พบข้อบกพร่องหลัก) 38 
12 เดือน  39 
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1. รพ.เข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง GLASS ตามแนวทางของ WHO ของ รพ.อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง และรายงานการ1 
ตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ  2 
2. รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงด้านห้อง Lab อย่างต่อเนื่องเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 3 
2. การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค 4 
3 เดือน  5 
1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวัณโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับอนุมัติจาก6 
ผู้บริหารของกรมได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 7 
2. มีแผนปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค และการพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้า8 
หน่วยงาน 9 
6 เดือน  10 
ส ารวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของวัณโรค 11 
9 เดือน  12 
ได้รูปแบบฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค 13 
12 เดือน  14 
1. ได้ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมขอเชื้อวัณโรคและระบบรายงานผลภาวะดื้อยาต้านวัณโรค และสายพันธุ์ของ15 
เชื้อวัณโรคของไทย 16 
2. มีรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหาร 17 
3.มีต้นฉบับผลงานวิจัยด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค 18 
3. ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ Green &      19 
    CLEAN Hospital  20 
3 เดือน  21 
1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบ22 
ด้านอาหารเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน รพ.ทั้ง 12 เขตสุขภาพ 23 
2. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในรพ. ไม่น้อยกว่า 24 
6 เขตสุขภาพ 25 
6 เดือน  26 
1. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน รพ.เพิ่ม 6 เขต27 
สุขภาพ 28 
2. สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมอย่างน้อย 29 
8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.เป้าหมาย 30 
9 เดือน  31 
1. จัดท ารายงานส่งข้อมูลผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้ รพ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  32 
2. ส่งรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารกรมและกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 33 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมอย่างน้อย 34 
8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร ครั้งที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.เป้าหมาย 35 
12 เดือน  36 
1. จัดท ารายงานส่งข้อมูลผลการตรวจ ครั้งที่ 2 ให้ รพ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 37 
2. ส่งรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารกรมและกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 38 
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3. มีรายงานสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมพร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารกรมและกระทรวง1 
สาธารณสุข 2 
4.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ3 
ส่งออก 4 
3 เดือน  5 
มีโครงการและแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
6 เดือน 7 
ได้ข้อมูลการศึกษาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 6 วิธี 8 
9 เดือน 9 
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
12 เดือน 11 
1. ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์อย่างน้อย 6 วิธีทดสอบ 12 
2. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ New Biopharmaceutical อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 13 
5. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 14 
3 เดือน  15 
พัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง  16 
6 เดือน 17 
1. จัดท าแผนถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่ หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 1 แผน 18 
2. รายงานความก้าวหน้าการถ่ายทอดการนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพให้หน่วยงานอ่ืน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 
9 เดือน 20 
1. สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพตามแผนถ่ายทอดฯให้หน่วยงานอ่ืน 21 
2. ส ารวจจ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่ส าเร็จในปีงบประมาณ 2562 22 
12 เดือน 23 
1. มีรายงานสรุปผลการด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ พร้อมข้อเสนอแนะเสนออธิบดี 24 
2. จ านวนนวตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอดเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 8 เรื่อง 25 
3. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือ26 
การคุ้มครองผู้บริโภคหรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง  27 
 28 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รับผิดชอบ29 
เรื่องการตรวจยีนส์แพ้ยา  เพ่ือส่งประกวดรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) และ30 
มอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ ในการส่งประกวดรางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน31 
ร่วม ของ Com Med Science 32 
 33 

6.6 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 34 
  รองอธิบดีฯนายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 35 
 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ในโอกาสเสด็จพระราช36 
ด าเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน2561  37 
ตามค าสั่งกรมฯ ที่ 2607/2561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จ38 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วย 39 
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1. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ที่ปรึกษา  1 
2. รองอธิบดี (นายพิเชฐ บัญญัติ) ประธาน  2 
3. หัวหน้าส านักวิชาการ/ผอก.ส านัก/สถาบัน/ ศวก./หน่วยงานที่ตั้งข้ึนเป็นการภายใน   คณะท างาน  3 
4. เลขานุการกรม คณะท างานและเลขานุการ  4 
ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 / ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 5 
การมอบหมายงาน 6 
1. ฝ่ายพิธีการ  7 
  เจ้าภาพ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข / สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  8 
  หน้าที่ : ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการโดยประสานกับ อนุกก.ฝ่ายพิธีการของกระทรวงฯ 9 
2. ฝ่ายสถานที่   10 
   เจ้าภาพ : สถาบันชีววัตถุ / ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ / ส านักมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ / ส านักงาน   11 
                เลขานุการกรม / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  12 
    หน้าที่ : เตรียมความพร้อมและตกแต่ง อาคารสถานที่ เส้นทาง เสด็จ ป้ายอาคาร สถานที่ฉายพระฉายาลักษณ์ 13 
ห้องประทับพัก ห้องรับรองผู้ติดตาม ผู้บริหารที่มา ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ โดยประสานกับอนุ กก. ฝ่ายสถานที่14 
ของกระทรวงฯ 15 
3. ฝ่ายนิทรรศการ   16 
    เจ้าภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล. 17 
    หน้าที่ :  จัดนิทรรศการแสดงผลงานในส่วนของนิทรรศการ งาน ๑๐๐ ปี และภายในอาคาร ๑๐๐ ปีฯ 18 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / จัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติมุมถนนสาธารณสุข ๕ 19 
4. ฝ่ายต้อนรับ  20 
    เจ้าภาพ : ส านักยาและวัตถุเสพติด  21 
    หน้าที่ : จัดเจ้าหน้าที่รับเสด็จ/ ต้อนรับผู้บริหารที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมฉาย พระฉายาลักษณ์ 22 
5. ฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม  23 
    เจ้าภาพ : ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  24 
    หน้าที่ :  จัดบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ส าหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 25 
6. ฝ่ายประสานงาน และงบประมาณ  26 
    เจ้าภาพ :  ส านักงานเลขานุการกรม / กองแผนงานและวิชาการ  27 
     หน้าที่ :  ประสานกับอนุกก.การฝ่ายต่าง ๆ ของกระทรวง และทีมงานทุกคณะของกรม/ประมาณการค่าใช้จ่าย28 
ในภาพรวมเสนอผู้บริหาร 29 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ส าคัญ 30 
1. ภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จ   31 
- ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบกรมฯ   (ด าเนินการแล้ว) 32 
- ซ่อมแซมฟุตบาทถนนตั้งแต่ประต ู5 และรอบอาคาร 14 (อยู่ระหว่างด าาเนินการ) 33 
- ประดับธงชาติ/ธงประจ าาพระองค์ สธ (อยู่ระหว่างประมาณการ) 34 
- ป้ายอาคาร 100 ปี (ด าเนินการแล้ว) 35 
- ไฟส่องสว่าง เส้นทางเสด็จ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 36 
2. ห้องประทับพัก           37 
- ห้องประทับพัก/ห้องสรง ห้อง 218 ชั้น 2 อาคาร 14  (อยู่ระหว่างปรับปรุง และ จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์) 38 
3. พิพิธภัณฑ์ :  ห้อง 101 ชั้น 1 อาคาร 14 อยู่ระหว่างด าเนินการ 39 
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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2561                                                                                 วันพฤหัสบดีท่ี 18 ตลุาคม  2561 
 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นงานประวัติศาสตร์ของกรม 1 
โดยจะลงรายละเอียดอีกครั้งภายหลังการประชุมของกระทรวงสาธารณสุขกับกรมวังในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 2 

 3 
6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ5 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนกันยายน 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม 6 
 7 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายรองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ด ารง8 
ต าแหน่งโฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมอบอ านาจในการพิจารณาเพ่ิมเติมต าแหน่งโฆษกกรมฯ และให้9 
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผลงานเพ่ือท าข่าวประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรม 10 
 11 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  12 
  7.1 รองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เชิญชวนบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมพิธี13 
ทอดกฐิน ณ วัดเปาโรหิตย์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 และเชิญชวนบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความ14 
ประพฤติดีจ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท 15 
 16 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 17 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 18 
       ผู้จดรายงานการประชุม 19 

 20 
                                       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง21 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 22 


